
Zarządzenie Nr 184/13

Burmistrza Trzcianki 

z dnia 7 października 2013 r.

w sprawie przyznawania wyróżnienia „Trzcianecka sarenka” osobom 

i podmiotom szczególnie zasłużonym dla miasta i gminy Trzcianka 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.) 

zarządza się, co następuje: 

§  1.  Wyróżnienie  „Trzcianecka  sarenka”  przyznawane  przez  Burmistrza 

Trzcianki  jest  dowodem  uznania,  wyrażanym  osobom  i  podmiotom  szczególnie 

zasłużonym  dla  miasta  i  gminy  Trzcianka,  których  sukcesy,  osiągnięcia  lub 

działalność  przyczyniły  się  do  podniesienia  atrakcyjności  i  promocji  gminy 

Trzcianka, zwane dalej wyróżnieniem.  

§ 2. 1. Wyróżnienie przyznaje Burmistrz Trzcianki na wniosek: 

a) organizacji pozarządowej, 

b) instytucji kultury i sportu, 

c) podmiotów gospodarczych, 

d) organów administracji publicznej, 

e) osób fizycznych,

f) złożony z własnej inicjatywy. 

2. Wniosek o przyznanie wyróżnienia składa się na druku stanowiącym załącznik 

nr 1 do zarządzenia. 

3.  Wnioski  o  przyznanie  wyróżnienia  należy  przesłać  do  Urzędu  Miejskiego 



Trzcianki lub złożyć w Kancelarii Urzędu. 

4.  Wnioski  należy  składać  na  przełomie  roku,  od  dnia  1  grudnia  do  dnia  31 

stycznia.  

§ 3. Wyróżnienie przyznawane jest w następujących kategoriach:

a)  kultura –  wyróżnienie  dla  osoby  lub  podmiotu  działającego  na  rzecz 

rozpowszechniania kultury;

b)  sport  –  wyróżnienie  dla  zawodnika,  trenera  oraz  osób  wyróżniających  się 

osiągnięciami w działalności sportowej;

c)  rolnictwo –  wyróżnienie  przyznawane  dla  najbardziej  przedsiębiorczego 

producenta rolnego;

d)  osobowość  –  wyróżnienie  dla  osoby  wyróżniającej  się  swoją  działalnością 

społeczną lub komercyjną;

e)  biznes –  wyróżnienie  dla  podmiotu  gospodarczego  za  sukces  biznesowy 

odniesiony na terenie gminy Trzcianka;

f) lokalna społeczność – wyróżnienie dla osoby lub podmiotu działającego na rzecz 

osób trzecich;

g)  Grand Prix Roku – wyróżnienie przyznawane indywidualnie przez Burmistrza 

Trzcianki, niesklasyfikowane w ww. kategoriach, dla osoby, organizacji lub podmiotu 

za wybitne osiągnięcia lub całokształt twórczości.

§  4.1.  Decyzję  o  przyznaniu  wyróżnienia  podejmuje  Burmistrz  Trzcianki, 

po  zasięgnięciu  opinii  Kapituły  powołanej  zarządzeniem  Burmistrza  Trzcianki, 

składającej się z: 

a) Kierownika Referatu Promocji, Kultury i Sportu,

b) Przewodniczącego Komisji Środowiska i Rozwoju Wsi Rady Miejskiej Trzcianki,

c) Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej Trzcianki,



d) Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i Promocji,

e) dyrektorów gminnych instytucji kultury.

2.  Wzór  decyzji  Burmistrza  Trzcianki  o  wyróżnieniu  stanowi  załącznik  nr  2  do 

zarządzenia.

§  5. Wyróżnienie  ma  charakter  rzeczowy  i  składa  się  z  mosiężnej  statuetki 

przedstawiającej sarenkę, będącą miniaturową kopią oryginału zdobiącego fontannę 

w parku na Placu Pocztowym w Trzciance, dyplomu oraz kwiatów.  

§  6. Wręczenie  wyróżnienia  przez  Burmistrza  Trzcianki  następuje  podczas 

uroczystości z okazji nadania Trzciance praw miejskich - Święta 3 Marca, każdego 

roku. 

§  7.  Traci  moc  zarządzenie  Nr  19/12  Burmistrza  Trzcianki  z  dnia  23  lutego 

2012  r.  w  sprawie  wyróżnień  osób  szczególnie  zasłużonych  dla  miasta  i  gminy 

Trzcianka.

§  8. Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Kierownikowi  Referatu  Promocji, 

Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego Trzcianki.

§ 9. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania. 


